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            Образац 4 Д 

Д) ПОЉЕ УМЕТНОСТИ (образовно-уметничка област) 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета:   Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
Ужа научна, oдносно уметничка област:  Архитектонско пројектовање 
Број кандидата који се бирају:   Један (1) 
Број пријављених кандидата:    Један (1) 
Имена пријављених кандидата: 
      Иван Рашковић, дипл.инж.арх. 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:   Иван Владимир Рашковић 
- Датум и место рођења:  04. Новембар,1960.г, Београд 
- Установа где је запослен:  Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: дипл.инж.арх./Ванредни професор на Департману за 

архитектуру 
- Научна, односно уметничка област Архитектонско пројектовање 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:   Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка:  Београд, 1986.г. 
Мастер:   
- Назив установе:    
- Место и година завршетка:   
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Докторат: 
- Назив установе: 
- Место и година одбране: 
- Наслов дисертације: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Досадашњи избори у наставна и научна звања 
                                                                2003.-2013.г. доцент Архитектонског факултета 
                                                                Универзитета у Београду 
                                                                2013.-2018.г. ванредни професор Архитектонског   
                                                                факултета Универзитета у Београду. 
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3) Испуњеност услова за избор у звање  редовног професора 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

 (заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 

Оценa / број година радног искуства  
 

1 Искуство у педагошком раду са 
студентима 

15 (петнаест) г. - Кандидат испуњава наведени 
услов 

2 Позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног  
претходног изборног периода 

оцене у прилогу 2. - Реферата. - Кандидат 
испуњава наведени услов 

 
 
 

 (заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 
 

Број реализација, конкурса, изложби, награда и 
др 
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Девет репрезентативних референци у ужој уметничкој области за коју се бира, најмање три 
различите категорије, од којих најмање три од избора у претходно звање, од којих се најмање 
једна од ових референци односи на реализовано дело архитектуре.  
   

  Комисија издваја укупно 14 (четрнаест) референци,    
  по следећим категоријама: 

 
 Реализовано дело архитектуре 2 (два) реализована дела, од којих једно од избора 

у претходно звање. -  
 

2014 Комбинована дечја установа, Војвођанска 
улица, Блок 61, Нови Београд / инвеститор - 
Град Београд, Агенција за инвестиције и 
становање, Београд; 

 за које је Рашковић (у оквиру ауторског тима 
студија АГМ - са Б. Петровић, Н.Јелић, 
А.Мурић, Л. Остојић, Н.Стојковић и А.Томић) 
добио  

  Конкурс за идејно архитектонско-
урбанистичко решење Комбинованих дечјих 
установа у Београду - прва награда, 2010 

Објекат је излаган и награђиван у више 
наврата, а Комисија издваја: 

 

 Награду XXXVII Салона архитектуре у 
Београду - за објекат Комбинованa дечјa 
установа у Bloku 61, Novi Београд - Галерија 
Музеја примењених уметности, Београд; 2015 

Такође, дело је публиковано у издању:  

 АРХИТЕКТУРА у контексту (зборник радова) 
2; Београд: Културни центар Београда, 2017; 
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЈА-ТЕМАТИЗАЦИЈА-
КОМУНИКАЦИЈА; тематизација као метод 
пројектовања; Далиа Дуканац, разговор са Б 
.Петровић и И. Рашковић; стр. 24-31.   
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 За ову реализацију, Рашковић је (са 
коауторима) добио:  

 Награду Града Београда за архитектуру и 
урбанизам  - за 2014.годину. 

 

2009 Спортска хала, Зрењанин / инвеститор – ЈП 
Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина 

за које је Рашковић (у оквиру ауторског тима 
студија АГМ - са М.Ђулинац, Н.Јелић Б. 
Петровић и А.Томић) добио прву награду на 
позивном конкурсу (спроведеном поступком 
јавне набавке) за идејно решење, 2006. г., у 
организацији Градске управе Зрењанина.  

Објекат је излаган и награђиван у више 
наврата, а Комисија издваја следеће: 

 изложба "LOW CARBON - green architecture 
in China and Serbia" - приказ објекта Хала 
спортова Зрењанин, Аула Архитектонског 
факултета, Београд, 2014;    
 

 XIV међународна изложба архитектуре La 
Biennale di Venezia – приказ објекта Хала 
спортова, Зрењанин - у оквиру поставке 
Српског павиљона; 2014 

 

Такође, наведено дело публиковано је у 
издању:  

2016 170 личности за 170 година 
високошколске наставеу области 
архитектуре у Србији / 170 persons for 170 
years of higher education in the field of 
architecture in Serbia (зборник); уредници: 
проф. Зоран Лазовић и проф. Владимир 
Мако, Универзитет у Београду, 
Архитектонски факултет; ISBN 978-86-
7924-171-9, COBISS.SR-ID 226903564; 
Ivan Rašković (Beograd, 1960- ) / Иван 
Рашковић (Београд, 1960 - ); стр 306.-307 

 За ову реализацију, Рашковић је (са 
коауторима) добио следеће награде и 
признања: 

  

                                Признање 32. Салона архитектуре у 
Београду 2010; 

 Награда Компаније "Новости" за најбоље 
реализовано архитектонско дело у 2009. 
години. 2010; 

 Награда "Ранко Радовић", у категорији 
реализовано архитектонско дело, за 
објекат нове Хале спортова у Зрењанину. 
2009. 

Кандидат испуњава наведени услов 
 Приказано дело архитектуре 2 (два) приказана дела архитектуре, од којих једно 

од избора у претходно звање. -  
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2015 Игор Марић, Регионализам у српској 
модерној архитектури, IAUS, Београд, ISBN 
978-86-80329-82-6, COBISS.SR-ID 
216231436; приказ објекта Новог конака 
манастира Бањска и др.. str.166-167. 

2010 "Време архитектуре, 2004-09", уредник М. 
Максимовић, Друштво архитеката Ваљева, 
Ваљево, ISBN 978-86-904863-1-1; 
COBISS.SR-ID  173624844   "Конгресни 
центар Дивчибаре", Срђан Илић, Приказ 
идејног решења групе АГМ, стр. 194-199. 

Кандидат испуњава наведени услов 
 Учешће на конкурсу из области 

архитектуре 
2 (два) учешћа на конкурсу, од којих једно од избора 
у претходно звање. -  
 

2017 Јавни анонимни, једностепени, отворени 
конкурс за реконструкцију зграде музеја 
на археолошком налазишту Медијана 

      
  -прва награда 
 
 расписивач и организатор – Народни 

музеј Ниш, (са М. Комленићем, Б. 
Петровићем и Н. Јелић) 

 

2005  Јавни анонимни и позивни конкурс за 
идејно урбанистичко – архитектонско 
решење центра Дивчибара.   

 
 - прва награда 
 

расписивач - Друштво архитеката 
Ваљева, (са М. Ђулинац, Б. Петровић, А. 
Томић, Н. Јелић и S. Paillocher) 

 
Кандидат испуњава наведени услов 

 Изложба дела архитектуре 2 (два) учешћа на изложбама, од којих једно од 
избора у претходно звање. -  
 
2014 "Facing the Future" Second Interantional 

Conference and Exhibition, Београд, 
STRAND,  Асоцијација за развој  одрживе 
урбане заједнице, и ECSP (European 
Council of Spatial Planners - Conseil 
européen des urbanistes), Галерија науке и 
технике САНУ, 2014., Приказ дела опуса 
студија АГМ - првонаграђени рад на 
конкурсу за идејно урбанистичко - 
архитектонско решење уређења бањско-
хотелског комплекса уз источну обалу 
језера Палић.; каталог EXIBITION BOOK - 
стр. 32 - 33.    ISBN 978-86-89111-05-7 

2007 Ауторска изложба групе АГМ, по позиву 
Друштва архитеката Варшаве, "Balkan 
Effect",  - Дом  архитеката Варшаве, 
Варшава, Пољска; рецензент - проф. 
Д.Младеновић; 

Кандидат испуњава наведени услов 
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 Учешће у раду жирија на конкурсу из 
области архитектуре 

2 (два) учешћа у раду жирија на конкурсу из 
области архитектуре, од којих једно од избора у 
претходно звање. -  
 

2018          Конкурс за израду идејног рјешења  
                ,,Израда идејног урбанистичко-архитектонског 
                  рјешења Меморијалног центра у Спомен– 
                  подручју Доња Градина,,-расписивач: 
                  Република Српска, Министарство просвјете и културе 
 

2013         Општи, јавни, анонимни, међународни конкурс за 
                 хотелско-туристички комплекс ``ЦАРИНЕ`` 
                 у Баошићима. Црна Гора, oрганизатор: Агенција 
                 за изградњу Херцег новог и компанија 
                 ’’Царине’’.- председник жирија 
 

Кандидат испуњава наведени услов 
 Кустоски рад на изложби из области 

архитектуре 
1 (један) кустоски рад на изложби из области 
архитектуре, и то од избора у претходно звање. -  
 
. 2016     Национални комесар Републике Србије и члан 
               програмског савета на међународној изложби 
               архитектуре Венецијанско бијенале архитектуре 
               2016.(Reporting from the Front), Biennale Architettura, 
               (Fondazione la Biennale di Venezia,2016, 
                production: Marsilio editori Venice Italy), 
                page 102, ISBN 978-88-317-2377 

 

Кандидат испуњава наведени услов 
 Награда и/или признање за дело 

архитектуре 
1 (једна) награде и/или признања за дело 
архитектуре, и то до избора у претходно звање. -  
 
2009  Награда ``Ранко Радовић``, у категорији 

реализовано архитектонско дело, за 
објекат нове Хале спортова у Зрењанину. 

 
Кандидат испуњава наведени услов 

 Објављено теоријско и/или уџбеничко 
дело 

2 (два) теоријска и уџбеничка дела, од којих једно 
од избора у претходно звање. – 
  
 
 
2014 Б.Петровић, И.Рашковић, "Colorful Box - 

from the beginning", зборник  радова "ON 
ARCHITECTURE - FACING THE  FUTURE", 
уредник: др Р. Богдановић,.; Београд, 
STRAND,  Асоцијација за развој  одрживе 
урбане заједнице, и ECSP (European 
Council of Spatial Planners - Conseil 
européen des urbanistes), Галерија науке и 
технике САНУ, 2014., стр. 168. - 174.   
ISBN 978-86-89111-05-04 

 
2011 Б. Петровић, И. Рашковић - "ТРАДИЦИЈА - 

ТРАНЗИЦИЈА; употреба наслеђа у 
архитектури", монографија, издавачи: 
Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, ИАУС и Орион арт, Београд; ISBN 
978-86-83305-43-8; COBISS.SR-ID185333004    

Кандидат испуњава наведени услов 
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(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у комисији и др. 

4 Резултати у развоју уметничког 
подмлатка на Факултету 

Више значајних референци у наведеној области -  
 
 
2017 Номинација за R.I.B.A. Silver Medal - завршни 

мастер рад кандидата Марка Димитријевића / 
ментор И. Рашковић   

 
2016 Номинација за R.I.B.A. Silver Medal - завршни 

мастер рад кандидаткиње Иве Петровић / 
ментор И. Рашковић  

 
2016 Номинација за ``Inspireli Awards``, завршни 

мастер рад канидаткиње Милице Бијелић / 
ментор И. Рашковић  

 
2016 ХХХVIII Салон архитектуре у Београду; 

категорија: студентски радови – 
полуфиналиста - завршни мастер рад 
канидаткиње Милице Бијелић / ментор И. 
Рашковић  

 
Кандидат испуњава наведени услов 

5 Менторство на шест завршних радова 
на свим нивоима студија  

Укупно 130 менторстава на дипломским академским 
студијама -  
Кандидат испуњава наведени услов 

6 Одобрен уџбеник или монографија за 
ужу област за коју се бира, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу област за 
коју се бира, објављени у периоду од 
избора у наставничко звање ванредни 
професор 

  

2017 Б. Петровић, И. Рашковић, (уредници и 
аутори), са Д. Стојановић, П. Стаменовић, Д. 
Дуканац (аутори) - "БУДУЋНОСТ 
СТАНОВАЊА; аспекти одрживости будућег 
становања у Србији", монографија, издавач: 
Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, Београд; ISBN 978-86-7924-173-3; 
COBISS.SR-ID  234452748    

 Кандидат испуњава наведени услов 
 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo два из свих изборних услова) 
 

1. Стручно-
професионални 
допринос 

1. Члан уређивачког одбора или уредник  научног/ стручног/уметничког 
часописа или зборника радова у земљи или иностранству; 
2. Члан организационог одбора или учесник научних/стручних 
конференција и скупова или уметничких манифестација 
националног/регионалног/међународног нивоа; 
 
                                       2017                          члан научног одбора - научни скуп: осма 
                                                                          конференција о градитељском наслеђу: 
                                                                        ``културно добро данас – вредност и 
                                                                          значење``, 
 
                                                                           организатор и издавач:  
                                                                           
                                                                           Завод за заштиту споменика  
                                                                           културе града  Београда, 
                         
 



 7 

3. Аутор/коаутор пројекта, елабората или студије;  
4. Аутор/коаутор/сарадник у уметничком пројекату у другим уметничким 
областима;  
5. Руководилац или учесник у научном или истраживачком 
пројекту; 

2011 -  учешће на пројекту "Истраживање и 
систематизација стамбене изградње у 
Србији у контексту глобализације и 
европских интеграција у циљу  
унапређења квалитета и стандарда 
становања", (Министарство за науку и 
технолошки развој Републике Србије, Сектор 
за  технолошки развој - TP 36034); 

6. Руководилац израде пројекта архитектуре, урбанистичког пројекта 
или плана, главни или одговорни пројектант/урбаниста; 
7. Иноватор, аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник, члан органа управљања, стручних органа и комисија 
факултету или универзитета у земљи или иностранству; 
2. Руковођење или учешће у активностима од значаја за развој и углед 
факултета, односно Универзитета; 
3. Члан стручних и других радних тела и комисија при органима управе 
(министарства,  градска управа, локална управа и др.) или другим 
организацијама значајним за ширу друштвену заједницу; 
 
4. Председник или члан органа управљања националне или 
међународне струковне (професионалне) организације; 

 
                                       2013                Председник подсекције архитеката пројектаната 
                                                               Инжењерске коморе Србије 
 
5. Учешће у раду (чланство у комисијама, радним телима, 
одборима и др.) институција од јавног значаја, научних институција 
и институција културе, струковних (професионалних) организација, 
националних или међународних; 
 
                                        
                                         2011            Члан иницијативног одбора и оснивачке 
                                                              скупштине Удружења архитеката Србије 
 
6. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената; 
7. Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове 
(радионице, перманентно образовање, курсеви у организацији 
стручних/професионалних удружења и институција или сл.); 
8. Домаће или међународне награде и признања за унапређење 
образовања, струке и/или науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија и других научних и 
уметничких остварења са другим високошколским и научно-
истраживачким установама, односно установама културе или 
уметности у земљи или иностранству;  

 

                                         2014               Национални комесар Републике Србије на 
                                                                међународној изложби архитектуре  
                                                                Венецијанско бијенале архитектуре 2014,  
                                                                Fundamentals – 14th international architecture  
                                                                exhibition Biennale Architettura, (Fondazione la 
                                                                Biennale di Venezia,2014, production: Marsilio 
                                                                editori Venice Italy), page 135,  
                                                                ISBN 978-88-317-1869-1 
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2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским и научно-истраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у у земљи или иностранству;  

 

                                         2016            члан научног одбора - научни скуп: 
                                                             седма конференција о градитељском наслеђу: 
                                                           ``културни предео``, организатор и издавач: Завод за 
                                                             заштиту споменика културе града Београда 
 
3. Учешће у програмима размене наставника и студената; 
4. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма; 
5. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредниц 

 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
 

Из свега наведеног, као и на основу увида у укупни наставни, педагошки и уметнички опус 
кандидата, Комисија сматра да је ванредни професор арх. Иван Рашковић, постигнутим 
резултатима у настави, струци и уметности, стекао углед свестраног архитекте и успешног 
наставника, као и да је током своје вишегодишње активности извршио значајан утицај на стручну и 
уметничку сферу  дисциплине којом се бави, битно доприносећи њеном развоју.  

 
Комисија констатује да кандидат испуњава потребне формалне и суштинске услове за 

избор у звање редовног професора за ужу уметничку област "Архитектонско пројектовање ".  
 
 У том смислу, Комисија има задовољство да предложи Изборном већу Архитектонског 
факултета да прихвати овај извештај и да, уз неопходне процедуре, упути предлог Сенату 
Универзитета у Београду да изабере ванредног професора арх. Ивана Рашковића у звање 
редовног професора за ужу уметничку област "Архитектонско пројектовање", на Универзитету у 
Београду - Архитектонском факултету.  

 
Београд ; 20.фебруара, 2018.г.   ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 

__________________________________________ 

Дејан Миљковић, дипл. инж. арх.,  

редовни професор Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, 

 

____________________________________________ 

мр Милан Вујовић,  дипл. инж. арх., 

редовни професор Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, 

 

____________________________________________ 

                                                                 др Игор Марић, дипл. инж. архитектуре – спољни члан 
                                                     виши научни саветник Института за архитектуру и урбанизам 
                                                     Србије 


